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(*) PORTARIA Nº 098/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica 
do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo artigo 18, 
inciso VII, da Lei nº 2.419/2019 c/c artigo 13, inciso VI, do Decreto nº 
4.364, de 01 de abril de 2019, e 

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo administrativo 

sob nº 2014/17848/17852/00178 (juntado nº 2014/1637/6219), 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR o servidor EDUARDO ALVES MARINHO, 
Procurador Autárquico, matrícula nº 000.278-0A, os servidores 
FERNANDO KRICHANÃ DOS SANTOS, Analista Previdenciário – 
Especialidade Administrativa, matrícula nº 000.222-4A e CARLOS 
MICHAEL MAIA RODRIGUES, Analista Previdenciário – Especialidade 
Economia, matrícula nº 000.229-1A, para sob a presidência do primeiro 
constituírem Comissão de Sindicância, incumbida de apurar os fatos 
descritos no processo administrativo nº 2014/17848/17852/00178 
(juntado nº 2014/1637/6219). 

 
II – O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias, 

admitida a prorrogação por mais 15 (quinze) dias para garantir o 
esclarecimento dos fatos e o exercício da ampla defesa, nos termos do 
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1998. 

 
III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na 

data de sua publicação e que o prazo previsto no inciso II, se inicie na 1ª 
Ata de instalação e deliberação da Comissão Processante. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 08 de maio de 2019. 

 
 
(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no Diário 
Oficial do Município de Manaus – DOM, edição nº 4592, pag. 22 

 
 
 
 
Processo n° 2019.17848.17915.0.000787 
Interessado: MANAUS PREVIDÊNCIA 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação 
 

(*) DESPACHO 
 

Considerando o que consta no processo n.º 2019.17848. 
17915.0.000787 de interesse da MANAUS PREVIDÊNCIA. 

 
Declaro INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com 

fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, da Lei nº 
8.666/93, para pagamento de inscrição das servidoras Daniela Cristina 
da Eira Corrêa Benayon e Cristiane Marcela Moura de Sá, para fins de 
participação no Curso Presencial “Regimes Próprios de Previdência 
Social – RPPS com Suporte na Contabilidade” a ser realizado no período 
de 16 e 17 de maio de 2019, na cidade de Porto Velho/RO, no valor de 
R$ 690,00 (setecentos e noventa reais). 
 

Manaus, 08 de maio de 2019 

 
 

(*) Republicado integralmente por ter sido publicado com incorreções no Diário 
Oficial do Município de Manaus – DOM, edição nº 4592, página 22. 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços nº 001/2018, a contar de 13/04/2019; 
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º 
07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro 
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e PRODAM – 
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A, estabelecida na Rua 
Jonathas Pedrosa, n° 1937, Bairro Praça 14 de Janeiro, CEP 69.020-
110, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.407.920/0001-80; 
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo visa à prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº. 001/2018, referente à 
prestação dos Serviços de Execução de Sistema de Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS, residente no computador central da Prodam, 
com uso remoto por parte da MANAUSPREV e integração dos dados com 
o SISPREV, por mais 12 (doze) meses, a contar de 13/04/2019, bem como 
reajuste no montante de 7,61% (sete vírgula sessenta e um por cento).; 
4. VALOR GLOBAL: O valor global estimado importa a quantia de 
R$ 657.426,48 (seiscentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e 
seis reais e quarenta e oito centavos); 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
termo aditivo foram empenhadas por intermédio da Nota de Empenho 
N.° 2019NE00197, de 02/04/2019, no valor de R$ 164.356,62 (cento e 
sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e 
dois centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado 
conforme Cronograma de Desembolso e liberação de cotas 
orçamentárias, à conta da rubrica orçamentária: 630201 – Manaus 
Previdência; 09.122.0011.0000 – Contratação de Serviços para 
Manutenção Funcional; 02620002 – Taxa de Administração – PFIN; 
33.90.40.94 – Serviço de desenvolvimento, Manutenção e conservação 
de equipamentos e software de TIC; 
6. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo terá vigência de 12 (doze) 
meses, a contar de 13/04/2019, sendo a publicação do Extrato no Diário 
Oficial de Manaus condição indispensável para sua eficácia. 
 

Manaus-AM, 08 de abril de 2019. 

 
 

 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA Nº. 049/2019 – MANAUSCULT 
 

DESIGNA os membros para comporem a 
Comissão de Seleção que tem como 
finalidade: Avaliar, processar, julgar e homologar 
as propostas apresentadas pelas Organizações 
da Sociedade Civil – OSCs, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamamento Público 
n° 04/2019 - MANAUSCULT, de acordo com as 
determinações contidas na Lei 13.019/2014, 
alterada pela Lei n° 13.204/2015 e Decreto n° 
8.726 de 27 de abril de 2016. 

 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do 
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada n° 25 
de 31/07/2013 e Decreto de 06/01/2017, resolve: 
 

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei 
13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015 e Decreto de 
regulamentação n° 8.726 de 27 de abril de 2016; 



 

Manaus, quinta-feira, 9 de maio de 2019 
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CONSIDERANDO os termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento Público n° 04/2019 - MANAUSCULT. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos 
membros que irão compor a Comissão de Seleção. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Designar os seguintes membros: 
 
Fábio Bacry Andrade: Matrícula n° 129.501-2B (Presidente) 

Sanderson Magalhães Dolzane: Matrícula nº 129.344-3ª (Membro) 

Anderson Rogério de Lima Vieira: Matrícula nº 130.801-7B (Membro) 

Moara Tuane Pinheiro da Costa: Matrícula nº 128.360-0B 
Ionne Vilaça Pereira: Matrícula nº 080.000-7D 

 
Art. 2º A Comissão não será remunerada, sendo os 

serviços prestados de relevante interesse público. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 09 de Maio de 2019. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº. 050/2019 – MANAUSCULT 
 

DESIGNA os membros para comporem a 
Comissão de Monitoramento e Avaliação 
que tem como finalidade: Monitorar e avaliar 
as parcerias celebradas com Organizações 
da Sociedade Civil-OSCs, mediante Termo 
de Colaboração, oriundos do Edital de 
Chamamento Público n° 04/2019 – 
MANAUSCULT, de acordo com as 
determinações contidas na Lei 13.019/2014, 
alterada pela Lei n° 13.204/2015 e Decreto 
n° 8.726 de 27 de abril de 2016. 

 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do 
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada n° 25 
de 31/07/2013 e Decreto de 06/01/2017, resolve: 

 
CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei 

13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015 e Decreto de 
regulamentação n° 8.726 de 27 de abril de 2016; 
 

CONSIDERANDO os termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento Público n° 04/2019 – MANAUSCULT. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos 
membros que irão compor a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Designar os seguintes membros: 
 
Daniel Freire de Souza: Matrícula n° 129.086-0D  (Presidente) 
Wanderléia Miranda de Oliveira: Matrícula nº 129.344-3A (Membro) 

José Cláudio de Souza: Matrícula nº 080.527-0B (Membro) 

Francisco Costa de Souza: Matrícula nº 080.527-0B (Membro) 

Ana Cláudia Pereira Seixas: Matrícula nº 080.199-2D (Membro) 

 
Art. 2º A Comissão não será remunerada, sendo os 

serviços prestados de relevante interesse público. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 09 de Maio de 2019. 
 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 051/2019 – MANAUSCULT 
 

DESIGNA servidor para exercer a função de 
Gestor dos Termos de Colaboração, a 
serem celebrados com as Organizações da 
Sociedade Civil-OSCs, nos termos 
estabelecidos no Edital de Chamada Pública 
nº 04/2019 - MANAUSCULT, de acordo com 
as determinações contidas na Lei 
13.019/2014, alterada pela Lei nº 
13.204/2015 e Decreto nº 8.726 de 27 de 
abril de 2016. 

 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício 
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do 
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de 
31/07/2013, Lei Delegada nº 25 de 31/07/2013 e Decreto de 06/01/2017, 
resolve: 

 
CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei 

13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto de 
regulamentação nº 8.726 de 27 de abril de 2016, quanto à necessidade 
de nomeação de Gestor que tem suas obrigações atribuída no artigo 61 
da Lei nº 13.019/2014; 
 

CONSIDERANDO os termos estabelecidos no Edital de 
Chamamento Público n° 04/2019 – MANAUSCULT; 
 

CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor 
dos termos de Colaboração a serem celebrados com as Organizações 
da Sociedade Civil- OSCs,são os previsto no artigo 61 da Lei nº 
13.019/2014, in fine: 

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de 

fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas 
para sanar os problemas detectados; 

III - emitir relatório técnico de análise de prestação de 
contas, a ser homologado pela comissão de monitoramento e avaliação 
de que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015); 

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Designar o Servidor ELWIS ERON BATISTA DE 

SOUSA, matrícula 123.857-0G, como Gestor Titular e LUCAS MATEUS 
FREITAS DA SILVA, matrícula nº 128.127-5C, como Gestor substituto. 
 

Art. 2º As atividades desempenhadas pelos servidores, 
não serão remuneradas, sendo as mesmas consideradas de relevante 
interesse público. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 




